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film om patientsäkerhet
Säker vård bör vara en självklarhet! 
Tyvärr finns det inte alltid förutsättningar 
för läkarna att erbjuda patienterna detta, 

vilket leder till frustration i läkarkåren. För att nå en så 
patientsäker vård som möjligt behöver hälso- och sjukvården 
förändras och förbättras. Det är viktigt att vi läkare deltar och 
engagerar oss i det arbetet. Både för att det är vi som har den 
högsta medicinska kompetensen, och för att det handlar om 
vår egen arbetssituation. Det är samma faktorer som påverkar 
patientsäkerheten som vår arbetsmiljö.

Rapportera brister innan olyckan är framme
Vi ser dagligen brister i rutiner, resurser, regelverk, organisation, 
utrustning och kompetens som går ut över patientsäkerheten. 
Det är viktigt att vi läkare alltid rapporterar avvikelser för att 
dessa brister ska åtgärdas. 

För att uppmärksamma avvikelserapportering har ”Aktion 
avvikelse” genomförts på olika orter i landet. Ta gärna initiativ 
till detta även på din arbetsplats. Syftet med aktionen är att 
ändra systemfel och rutiner som innebär risker och en sämre 
vård, men även att läkare fortsätter rapportera i ökad omfattning 
efter aktionen.

Genom inflytande kan vi förändra
Läkarförbundet har även tagit fram ett verktyg för dialog som 
du och dina kollegor kan använda för att diskutera patientsäkerhet 
och inflytande på er arbetsplats. 

Syftet med ”PS. medlemsdialog” är att få möjlighet att dis-
kutera risker och händelser som upplevs viktiga och relevanta 
under strukturerade former. Det är gruppen själv som formar 
vilka frågor som ska diskuteras. Det kan exempelvis vara aktuella 
nedskärningar på kliniken, bristen på vårdplatser eller det 
nyinförskaffade it-systemet. 

Inflytande är en röd tråd i dialogen. Läkarna som ingår i 
dialogen ska få en förståelse för hur man kan förebygga och 

Det är betydelsefullt för vården att läkare 
engagerar sig i patientsäkerhetsarbete. 

Se vår film och låt dig inspireras!

förändra. Dialogen resulterar i en åtgärdsplan. Kontakta Läkar-
förbundet om du vill genomföra en dialog.

Filmen visar patientsäkerhetsarbete
I Läkarförbundets film om patientsäkerhet berättar vi om 
olika läkares arbete inom patientsäkerhet. Det handlar bland 
annat om avvikelserapportering, dialogverktyg och händelse-
analyser. Vi hoppas att filmen ger dig inspiration att själv 
arbeta med patientsäkerhetsfrågor på din arbetplats. Välkommen 
att titta på filmen på vår webbplats!


